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Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Sant Cebrià de Vallalta, 22 doctubre de
2002.
LAlcalde, Jaume Borrell Puigvert.
022002020123
A

Sant Celoni
ANUNCI
El Ple daquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 doctubre de 2002, ha aprovat inicialment lexpedient de modificació de
crèdit 3/2002 en el pressupost definitivament
aprovat per a 2002. Lexpedient de la seva
raó romandrà exposat al públic a la Intervenció municipal durant el termini de quinze
dies, a efectes de reclamacions, comptats a
partir de la publicació del present anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
En cas que no es presentin reclamacions
contra lacord daprovació inicial, el mateix
quedarà elevat a definitiu sense necessitat de
prendre cap nou acord.
Sant Celoni, 30 doctubre de 2002.
LAlcalde, Joan Castaño i Augé.
022002020502
A

Sant Celoni
ANUNCI
LAjuntament de Sant Celoni, en sessió
plenària de data 29 doctubre de 2002, amb
el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de membres, ha acordat provisionalment el següent:
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2003 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2003 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1. Reguladora de
lImpost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de
lImpost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 3.
Reguladora de lImpost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 9. Reguladora de
la Taxa per locupació de terrenys dús públic
amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança Fiscal núm. 10. Reguladora de
la Taxa per les entrades de vehicles a través
de les voreres i les reserves de via pública per
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal núm. 12. Reguladora de
la Taxa per parades, barraques, casetes de

venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants.
Ordenança Fiscal núm. 14. Reguladora de
la Taxa per recollida descombraries.
Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de
la Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals.
Ordenança Fiscal núm. 16. Reguladora de
la Taxa per la retirada i immobilització de
vehicles a la via pública.
Ordenança Fiscal núm. 11. Reguladora de
la Taxa per locupació de terrenys dús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança Fiscal núm. 17. Reguladora de
la Taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de
la Taxa per serveis generals.
Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer és coincident
amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat el 10 doctubre de 2002.
Quart. - Els acords definitius en matèria
dOrdenances fiscals per a lexercici de
2003, seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els criteris
següents:
1) Es publicaran íntegrament les tarifes les
quanties de les quals shagin modificat respecte a les vigents en lexercici 2002.
2) Mitjançant remissió al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de data 10
doctubre de 2001, es farà públic ladaptació
de lOrdenança General de Gestió, Inspecció
i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a larticle 18 de la Llei 39/1988,
podran examinar lexpedient i presentar-hi
les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període dexposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sant Celoni, 30 doctubre de 2002.
LAlcalde, Joan Castaño i Augé.
022002020506
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
En compliment dallò que preceptua larti-

cle 70.2) de la Llei 7/1985 de 2 dabril, Reguladora de les bases de Règim Local, sinsereix
a continuació el text íntegre de lOrdenança
municipal reguladora de la implantació de
sistemes de captació denergia solar per a
usos tèrmics en les edificacions, que fou
aprovada amb caràcter definitiu en sessió
plenària celebrada el 16 de setembre de
2002:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ DENERGIA
SOLAR PER A USOS TÈRMICS EN LES EDIFICACIONS

Preàmbul
La Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de
les bases de règim local, atribueix al municipi la potestat dordenança per establir regulacions normatives dins làmbit de les seves
competències, entre les quals, segons larticle
25.2.f), sinclou la matèria de protecció del
medi ambient considerada segons larticle
26.1.d) del propi text legal, com a servei
públic obligatori en poblacions de més de
50.000 habitants.
La normativa que sestableix a través de la
present Ordenança té la naturalesa de regulació ambiental en làmbit municipal sens perjudici de la que la Generalitat de Catalunya
pugui establir en desplegament de la legislació bàsica de lEstat.
En el sentit esmentat, els títols competencials de lEstat per aprovar les bases del règim
energètic i la legislació bàsica en matèria de
protecció del medi ambient i de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament normatiu i lestabliment de normes addicionals
de protecció, no exclouen la competència
normativa dels municipis per regular mesures
destalvi i ús eficient de lenergia. Daltra
banda, segons larticle 3 de la Llei Estatal
38/1999 dordenació de ledificació, ladopció de mesures destalvi energètic constitueix
un dels requisits bàsics que han de complir
els edificis, sens perjudici que la concreció
de les corresponents mesures shaurà destablir en un codi tècnic de ledificació que ha
de ser aprovat com a reglament estatal,
segons preveu larticle 3.2) i disposició final
segona de la susdita Llei.
La pròpia Llei Estatal 38/1999 determina
que el codi tècnic de ledificació és un marc
normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves
instal·lacions, sense comportar una regulació
exhauridora de les exigències tècniques de
ledificació. En aquesta línia, la pròpia Llei en
larticle 3.2) preveu que el codi tècnic de ledificació podrà ser completat amb les exigències daltres normatives dictades per les
administracions competents i que haurà de
ser actualitzat periòdicament dacord amb
levolució de la tècnica i la demanda de la
societat en matèria de necessitats energètiques. Així doncs, deixa un espai obert a leventual regulació que adoptin les comunitats
autònomes i els municipis sobre exigències
tècniques dels edificis.
Article 1
Objecte
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Lobjecte de la present Ordenança és regular lobligatòria incorporació de sistemes de
captació i utilització denergia solar activa de
baixa temperatura per a la producció daigua
calenta sanitària (ACS) i escalfament de piscines en els edificis i construccions situats en el
terme municipal de Sant Cugat del Vallès que
compleixin les condicions establertes en
aquesta norma.
Article 2
Edificacions i construccions afectades
1. Les determinacions daquesta Ordenança són daplicació a aquells casos en què
concorrin conjuntament les següents circumstàncies:
a) Realització de noves edificacions o
construccions; rehabilitació, reforma integral
o canvi dús de la totalitat dels edificis o
construccions existents; tan si són de titularitat pública com privada, inclosos els edificis
independents que formin part dinstal·lacions
complexes.
b) Que lús de ledificació es correspongui
amb algun dels previstos en larticle 3.
c) Quan es tracti dedificis residencials
amb més de 8 habitatges o dedificacions o
construccions per a altres usos en què es prevegi un volum de demanda diària daigua
calenta sanitària (ACS) lescalfament del qual
comporti una despesa superior a 160 MJ útils
en càlculs de mitjana anual.
2. Les determinacions daquesta Ordenança seran així mateix aplicables per a lescalfament de laigua dels vasos de les piscines cobertes climatitzades de nova construcció amb un volum daigua superior als 100
m3. Lescalfament de piscines descobertes i
similars només es podrà fer amb sistemes daprofitament de lenergia solar.
Article 3
Usos afectats
1. Els usos que queden afectats per la
incorporació del sistema de captació i utilització denergia solar activa de baixa temperatura per a lescalfament de lACS, són:
- Habitatges
- Hoteler
- Educatiu
- Sanitaris
- Esportiu
- Comercial
- Industrial, en general si cal aigua calenta
per al procés, i també quan sigui preceptiva
la instal·lació de dutxes per al personal
- Qualsevol altre que comporti un consum
dACS
2. Pel que fa al cas descalfament de piscines queden afectats tots els usos tant si és
tracta de piscines cobertes com descobertes.
3. Tots aquests usos shan dentendre en el
sentit en què es defineixen en les normes
urbanístiques del vigent Pla General Metropolità dOrdenació Urbana o normativa que
en el futur el pugui substituir.
Article 4
Garantia del compliment
1. Totes les construccions i usos als quals,

segons larticle 2 resulta aplicable aquesta
Ordenança, queden sotmesos a lexigència
datorgament de la llicència urbanística
corresponent (llicència dobra major o
menor, obertura i/o altres, segons el cas).
2. En la sol·licitud de llicència urbanística
caldrà adjuntar-hi el projecte bàsic de la instal·lació de captació i utilització denergia
solar amb els càlculs analítics corresponents
per justificar el compliment daquesta norma.
En el cas que, segons el Reglament
dinstal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE),
aprovat per Reial decret 1751/1998, de 31 de
juliol, la instal·lació no necessiti projecte,
aquest shaurà de substituir per la documentació presentada per linstal·lador, amb les
condicions que determina la Instrucció tècnica ITE07 de dit Reglament. El càlcul que
acrediti el compliment daquesta norma
haurà de quedar igualment justificat en la
memòria corresponent.
3. Latorgament de la llicència urbanística
i lautorització de funcionament de la
instal·lació una vegada executades les obres,
requerirà la presentació dun certificat acreditatiu que la instal·lació executada sajusta al
projecte. Aquest certificat ha de seguir el
model de lapèndix 06.1 del RITE i ha de ser
emès per un tècnic competent.
Article 5
Clàusula de progrés tècnic
1. Laplicació daquesta Ordenança es realitzarà en cada cas dacord amb la millor tecnologia disponible.
2. Les llicències regulades en aquesta
Ordenança queden sotmeses a la reserva de
modificació no substancial del seu clausulat
o condicions als efectes de possibilitar la permanent adaptació als avenços tecnològics.
Article 6
Requisits de les instal·lacions i normativa
aplicable
1. Les instal·lacions solars han de proporcionar una aportació mínima denergia solar
del 60%. Aquesta aportació es pot reduir,
sempre que sigui de forma justificada i saproximi al màxim possible al percentatge
establert, en els casos següents:
a) Quan aquest percentatge daportament
es cobreixi en combinació amb equips que
permetin laprofitament denergies renovables o residuals procedents dinstal·lacions
tèrmiques.
b) Quan lacompliment daquest nivell de
producció ultrapassi els criteris de càlcul que
marca el RITE.
c) Quan lemplaçament no tingui suficient
accés al sol per barreres externes a aquest.
d) Per al cas dedificis rehabilitats quan hi
hagi greus limitacions arquitectòniques derivades de la seva configuració prèvia.
2. Les instal·lacions denergia solar de
baixa temperatura han de complir la legislació vigent en cada moment i els és daplicació especialment la Llei 21/1992 dIndústria
quant al règim dinfraccions i sancions i el
RITE, aprovat pel Reial decret 1751/1998 de
31 de juliol.

3. Les instal·lacions denergia solar han de
complir, a banda dels assenyalats anteriorment, els criteris i paràmetres que sexposen
a continuació:
a) Per assolir la màxima eficiència en la
captació de lenergia solar, cal que el sistema
de captació estigui orientat a sud amb un
marge màxim de +/-25º. Només en circumstàncies excepcionals, com ara que hi
hagi ombres creades per edificacions o obstacles naturals, es podrà modificar lesmentada
orientació.
b) Amb el mateix objecte dobtenir el
màxim aprofitament energètic en
instal·lacions amb una demanda daigua
calenta sensiblement constant al llarg de
lany, si la inclinació del sistema de captació
respecte a lhoritzontal és fixa, cal que aquesta sigui la mateixa que la latitud geogràfica,
és a dir, 41º48. Aquesta inclinació pot variar
entre +15º i -15º, segons si les necessitats
daigua calenta són preferentment a lhivern
o a lestiu.
c) A les parts comunes dels edificis, i en
forma de patis dinstal·lacions, shan de situar
els muntants necessaris per allotjar, de forma
ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a laigua freda i calenta del sistema i el subministrament de suport,
així com els complementaris que siguin
necessaris. Cal que aquestes instal·lacions
discorrin de manera integrada per linterior
de les edificacions o celoberts, llevat que
comuniquin edificis aïllats; en aquest cas
hauran danar soterrades o de qualsevol altra
forma que en minimitzi limpacte visual.
Queda prohibit, de forma expressa i sense
excepcions, el traçat de canonades i muntants per façanes principals, per patis dilla i
per terrats, amb lexcepció, en el darrer cas,
dels curts trams horitzontals necessaris per
assolir els muntants verticals.
d) La distribució daigua calenta sanitària
sha de realitzar amb canonades que disposin
dun aïllament mínim de 20 mm amb un
aïllant de conductivitat tèrmica no superior a
0.04 W/m ºC.
e) En tots els casos cal complir els Criteris
de Qualitat i Disseny dInstal·lacions dEnergia Solar per a Aigua Calenta i Calefacció
dAperca -Associació de Professionals de les
Energies Renovables de Catalunya.
Article 7
Protecció del paisatge
A les instal·lacions denergia solar regulades en aquesta Ordenança els són daplicació les normes urbanístiques destinades a
impedir la desfiguració de la perspectiva del
paisatge o perjudicis a lharmonia paisatgística o arquitectònica i també la preservació i
protecció dedificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos en els corresponents catàlegs
o plans urbanístics de protecció del patrimoni. En les noves edificacions, els captadors
solars han de quedar per sota del pla de
coberta. Lòrgan municipal competent verificarà ladequació de les instal·lacions a les
normes urbanístiques i en valorarà la integra-
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ció arquitectònica, així com els possibles
beneficis i perjudicis ambientals. Així mateix
tindrà en compte que aquestes instal·lacions
no produeixin reflexos freqüents que puguin
molestar a persones residents en edificis confrontants.
Article 8
Empreses instal·ladores
Les instal·lacions han de ser realitzades
per empreses instal·ladores dacord amb larticle 14 del RITE i únicament poden emprarse elements homologats per una entitat degudament autoritzada. En el projecte
dinstal·lació, shan despecificar, sempre
amb el major grau de detall tècnic, les característiques dels elements que componen les
instal·lacions.
Article 9
Obligacions de comprovació i manteniment
1. El propietari de la instal·lació i/o el titular de lactivitat que es desenvolupa en limmoble dotat denergia solar, estan obligats a
la seva utilització efectiva i a realitzar-ne les
operacions de manteniment, inclosos els
mesuraments periòdics, i les reparacions
necessàries per mantenir la instal·lació en
perfecte estat de funcionament i eficiència.
2. Totes les instal·lacions que sexecutin
en compliment de la present Ordenança han
de disposar dels aparells adequats de mesurament denergia tèrmica i control de la temperatura, del cabal i de la pressió, que permetin
comprovar el funcionament del sistema.
Article 10
Inspecció, requeriments i ordres dexecució
1. Els serveis tècnics municipals poden
realitzar inspeccions en les instal·lacions de
ledifici en ordre a comprovar lacompliment
de les previsions daquesta Ordenança.
2. Una vegada comprovada lexistència
danomalies en les instal·lacions o en el seu
manteniment, lòrgan municipal corresponent practicarà els requeriments que pertoqui
i dictarà les ordres dexecució que correspongui per assegurar el compliment daquesta
Ordenança.
3. El Ple de lAjuntament pot encomanar la
realització dinspeccions en edificis i construccions per tal de comprovar el compliment de les previsions daquesta Ordenança.
Article 11
Suspensió dobres i activitats
1. LAlcaldia pot disposar la revocació de
les llicències urbanístiques i la suspensió de
les obres dedificis i usos en aquests que es
realitzin incomplint la present Ordenança.
2. Les potestats de revocació de llicències
i suspensió dobres i usos requereixen la instrucció dun expedient tramitat en els termes
previstos en la legislació urbanística i de procediment i règim jurídic aplicable a les administracions públiques.
Article 12
Acció de foment
1. Per tal de facilitar laplicació daquesta

Ordenança, lAjuntament incorpora en el
pressupost municipal anualment una línia de
subvencions o ajuts econòmics per incentivar
propietaris i promotors.
2. Per a la concessió i lefectivitat de les
subvencions, caldrà sotmetres al procediment previst a les Normes reguladores per a
latorgament de subvencions.
Lanterior ordenança entrarà en vigor una
vegada hagi estat publicat el seu text íntegre
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i hagi
transcorregut el termini de quinze dies a que
es refereix larticle 65.2) de la Llei Estatal
7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Sant Cugat del Vallès, 9 doctubre de
2002.
LAlcalde, Lluís Recoder i Miralles.
022002020154
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
El Ple municipal en sessió celebrada el dia
21.10.2002 va aprovar definitivament el
Reglament dorganització i funcionament del
Consell Municipal de Serveis Socials, Acció
Sanitària i Igualtat en els mateixos termes en
que va ser efectuada laprovació inicial coincidents amb el text íntegre publicat en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 216 de
9 de setembre de 2002, llevat de lart 6è que
queda redactat en els termes següents:
Article 6
El Ple del Consell sintegra pels membres
següents:
* Presidència: lAlcalde o Regidor en qui
delegui.
* Vocals:
* El/s Regidor/s que en cada moment tinguin funcions delegades en làmbit de les
matèries que són competència del Consell.
* Un/a Regidor/a municipal designat per
lAlcaldia-Presidència.
* Un/a representant per cadascun dels
grups polítics municipals del Consistori.
* Un/a representant de lEntitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix.
* Un màxim de quatre tècnics municipals
designats per lAlcaldia-Presidència.
* Un/a representant per cadascuna de les
entitats o associacions quin objecte social o
finalitat sigui coincident amb les àrees dactuació del Consell municipal, que seran convocades en base al Registre municipal dAssociacions.
* Un representant de la Federació dAssociacions de Veïns i un altre designat per les
associacions de veïns del municipi no integrades a la FAV.
* Un representant per cadascun dels Consells de Districte de Mira-sol, la Floresta i les
Planes.
* Un/a representant dels establiments de
geriatria del municipi.
* Un/a representant dels Centres dAs-

sistència Primària.
* Veterinari titular municipal.
* Farmacèutic titular municipal.
Podran assistir al Consell en Ple i/o a les
Comissions de treball prèvia convocatòria
per part de la Presidència, amb dret a veu i
sense vot:
* Professionals o experts o altres persones
quina participació resulti dinterès per raó
dels seus coneixements en les matèries o
assumptes que hagin de ser tractats en làmbit de lòrgan corresponent.
* Responsables polítics o tècnics dels
àmbits o Àrees municipals concernides.
* Secretari/a:
Actuarà com a Secretari/a del Ple del Consell el Secretari General de lAjuntament o
funcionari en el qual delegui.
El Secretari/a assistirà a les sessions del Ple
del Consell, corresponent-li aixecar lacta i
certificar els acords que sadoptin.
De conformitat amb el que disposa lart 49
de la Llei 7/1985 de 2 dabril, Reguladora de
les Bases de Règim Local el text reglamentari
modificat entrarà en vigor transcorreguts
quinze dies des de la seva publicació.
Sant Cugat del Vallès, 22 doctubre de
2002.
LAlcalde, Lluís Recoder i Miralles.
022002020187
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Referència: UO72/02/6 - X/02/10370.
Projecte durbanització del carrer Valldoreix i la plaça Lluís Millet.
Promoció: Pública.
Data daprovació definitiva: 10 de juny de
2002.
La Comissió de Govern de lAjuntament
de Sant Cugat del Vallès, en sessió de 10 de
juny de 2002, va acordar aprovar inicialment
el Projecte durbanització del carrer Valldoreix i la plaça Lluís Millet, daquesta ciutat,
en els mateixos termes del projecte elaborat
pels arquitectes Cesc Duran i Jané i Susana
Rodríguez Salgado, de promoció i àmbit
territorial de referència.
Va sotmetre lesmentat expedient a informació pública en el termini comprès entre
els dies 13 de juny i 8 de juliol de 2002,
ambdós inclosos, mitjançant edicte publicat
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 140 de 12 de juny de 2002,
termini durant el qual no es va presentar cap
al·legació ni reclamació, produint-se per tant,
automàticament, laprovació definitiva daquest projecte durbanització el 10 de juny
de 2002.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar, potestativament, recurs de reposició
davant lòrgan que el va dictar en el termini
dun mes a comptar des del dia següent al de
la publicació de lesmentat edicte al BUTLLETÍ

